
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR EMPREENDEDOR: REFLEXÕES PARA UMA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA CONTEMPORÂNEA 

 

Belmiro José da Cunda Nascimento (PUCRS)1;  

Lucia Maria Martins Giraffa (PUCRS)2 

Eixo temático: Desenvolvimento profissional e Formação Docente 

RESUMO  

Este artigo apresenta algumas considerações oriundas de uma pesquisa de cunho qualitativo, 

apoiada em revisãobibliográfica e estudo de caso, onde se buscou problematizar a questão da 

emergência da formação/ação empreendedora no contexto escolarcontemporâneo. Discutimos 

aspectos relacionados aoque efetivamenteé esperado quando se fala em “empreender em 

Educação” e “empreender na Educação” a partir de um locus pedagógicoassociando à ação 

docente, aos discursos e narrativas do empreendedorismo associadas às competências 

profissionais alinhadas a uma performance econômica. Buscamos esclarecerdo que estamos 

falando quando sepreconiza o empreendedorismo no campo da Educação, especialmente, 

quando se analisa o ambiente escolar no contexto da cibercultura e suas demandas. Utilizamos 

o método cartográfico social para reunir apontamentos e indicações do diálogo estabelecido, 

que serviram de suporte para análises críticas.Os resultados agregam uma contribuição ao 

campo das ideias de empreender na Educação/formação do professor empreendedor, no 

sentido de caracterizar um novo posicionamento do discurso empreendedor e suas novas 

possibilidades como promotor de mudanças nas suas perspectivas educacionais sinalizando 

um ponto de encontro desta temática mostrando que não há um caminho único e que não se 

quer resolver a complexidade do mundo por um atalho de cunho econômico. Assim, a 

emergência de novos referenciais teóricos nesse campo, faz com que a realidade obtenha uma 

textualização que viabiliza a quebra de fronteiras entre disciplinas hierarquizadas, verticais, 

homogeneizadas.  
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Introdução 

A área de Educação, nos últimos anos, tem sofrido um número grande de diferentes 

inovações e mudanças de paradigmas no que concerne a práticas pedagógicas, modalidades de 

oferta e utilização de recursos tecnológicos para apoiar o fazer docente e discente. As 

tecnologias digitais permitiram que aulas se tornassem on-line, que livros e materiais 

impressos fossem digitalizados e disponibilizados de maneira ubíqua, acrescentando  mídias 

ao texto, ampliando a qualidade e diversidade da informação disponibilizada. Neste 

movimento dinâmico a cibercultura é um dos agentes responsáveis pelo estímulo e pela (re) 

"nova" "ação" na Educação, vários movimentos e forças produziram impacto sobre a área da 
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Educação e, a partir da utilização de recursos tecnológicos digitais, especialmente a internet e 

seus serviços, a transformaram. Desde então, emergiram desafios para 

adequação/ajuste/revisão da formação docente para dar conta deste novo contexto.As 

"palavras de ordem" são: criatividade, inovação, proatividade e empreendedorismo. 

Nessa nova perspectiva, inicia-se neste novo século um movimento no sentido de usar 

o ensino para disseminar o empreendedorismo nas escolas e universidades que coloca em 

questionamento as novas possibilidades de modos de vida, de aprender e ensinar.É a tentativa 

de sacudir as evidências pedagógicas transformando os sujeitos em empresários de si memso. 

A promessa de empreender "na Educação" e "em Educação" usou o ensino para popularizar o 

eixo econômico-financeiro desenvolvendo pessoas economicamente ativas, mas pedagógica e 

politicamente submissas. Essa perspectiva, criou uma maneira de enxergar e perceber o 

ensino, a aprendizagem e a formação docente , a partir do ensino do Plano de Negócios, do 

ponto de equilíbrio, do Valor Presente e da Taxa de retorno que se popularizou como 

pedagogia empreendedora na Educação que acabou por confundir o vetor principal, o 

professor, com aquele que propõe negócios, um facilitador da racionalidade econômica que 

faz a pedagogia empreendedora acontecer amarrando o aluno ao compromisso de criar 

riquezas e como disribuí-las. 

Este artigo, é um convite a que mais pessoas se somem ao empenho de possibilitar que 

esses novos esforços de reinterpretar esse fenômeno da pedagogia empreendedora elaborando 

um modelo de calibramento epistemológico na direção de construir um sentido ampliado do 

empreendedorismo, sobretudo em Educação. Não se quer contestar em beber em águas 

econômicas e financeiras como se esse método estivesse pronto e acabado. Nesse sentido, 

propõe-se não querer nos defrontar apenas com as teorias formais da Educação, das relações 

interpessoais, ou com o funcionalismo parsoniano, o que seria uma crítica simples e pouco 

construtiva, mas enfrentar a questão do empreender em eduação no seu âmago, colocando em 

xeque uma discussão que pensamos estimulante, entre planos de análise econômica e plano de 

ensino e formação de professores, das práticas,  mostrando um pouco as dificuldades e mesmo 

o impasse que as escolas e universidades encontram diante dos estímulos e forças concretas 

que tomam as escolas, currículos e o mercado. Neste particular, as discussões propostas, os 

conceitos inferidos, permitem resgatar elementos para reinterpretar o fenômeno do 

empreendedorismo na Educação na prática pedagógica contemporânea. 

O empreender em Educação 



 A princípio é preciso alinhar o entendimento do empreender em Educação. A análise 

de diferentes autores Drucker (1987), Dolabela (2003), Dornelas (2007), Thiel(2014) e De 

Masi(1997) entre outros, e suas diferentes estratégias de ensino e aprendizagem do 

empreendedorismo serviu de recurso para a reconstituição dos conceitos considerados 

importantes neste trabalho e serve para o fortalecimento das ideias que pretendemos um dia 

tornarem-se hegemônicas. Nessa perspectiva, é que inferimos ser o empreender em 

Educação,algo produzido por uma causa ou um conjunto de condições que se transformam 

para criação de outros mundos que são importnates para a liberdade. O empreender em 

Educação deve ser visto como o locus da composição de várias maneira de articular 

diferenças, de combinar sentidos, tempos, lugares, maneiras de ser, da composição de 

complementos, que pode substantivar, evidenciar a substância, a essência, exprimir uma 

circunstância que acrescenta ao significado a ideia de ação, de criatividade que implica o 

sujeito ao ideal grego da virtude de criar um ser humano ético, temperante com coerência 

entre a prática e o discurso. 

 O levantamento de autores, sobre a temática da prática docente considerando o 

contexto da ubiquidade; como sinalizam Valleta e Giraffa (2018) permitiu aos poucos 

"enxergar" os elos entre empreendedorismo e a formação de professores que através do 

processo de cartografia,nos permite inferir tomando como referência o compartilhamento de 

ideias criativas e saberes, acerca de práticas exitosas(VALLETA e GIRAFFA, 2018,p.56-57) 

que o empreender em Educação é um modelo de relação que não se dá sobre as 

representações de consciência, se realiza de modo inesperado, mas que implica os sujeitos, 

que responde aos processos de implicação, é um acontecimento que não é medido pelo seu 

resultado e sim, pela abertura que ele produz, que fica presente durante muito tempo, é uma 

latência. 

 Emprender em Educação é criar uma maneira de enxergar e perceber o tempo, criar 

uma maneira de nos relacionarmos com a dimensão da experiência e sabedoria, de implicação 

do sujeito de como vivenciar as revoluções ou situações pela vida, atos e ação, percebendo a 

transitoriedade do tempo, no mundo circundante, tomando nas mãos o próprio destino que 

constrói em seu próprio caminhar. O passado não é irrelevante, mas também não é 

determinante e por isso, empreender em Educação é causar um estranhamento, é não 

condicionar-se pelo olhar do outro, é não ter determinante, é quebrar as fronteiras entre 

disciplinas é estar num laço social de impossibilidades, é a afirmação do desamparo é o 

abandono de uma expectativa de amparo de um tempo que age sobre nós e que nós não 

controlamos, é ser capaz de viver diante de afetos que nós não controlamos. É a vivência da 



liberdade não como o poder de escolher ou não alguma coisa, e sim; reconhecer aquilo que se 

impõe a nós como necessário. 

  É diversamente do "empreender na Educação" que é uma atuação interna sobre algo 

conhecido, que está previamente estipulado, demarcado, que não vive o impace das 

transformações que estão ao nosso redor, da ciência, da transformação dos objetos, é o que 

cria homogeinização e nos transforma em coisa. Nesse empreender na Educação há uma 

matematização que produzem condutas e há nesse empreender, uma razão pragmática, uma 

subjetivação da lógica neoliberal. 

Entendemos que ao falar em empreender em Educação, precisamos falar também de 

“professores empreendedores” atributo associado àqueles educadores que, além de 

organizarem/executarem atividades típicas da docência, tais como aulas, atendimento de 

alunos, criação/modificação de materiais, avaliações e tutoria, também buscam soluções para 

melhorar a área em que atuam e oferecerem uma nova experiência de aprendizado, gestão ou 

ampliação do que seja a atividade docente na contemporaneidade. Basicamente, são 

professores com disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, com 

iniciativa de implementar novos desafios ou mudanças em paradigmas já existentes, com 

alterações que envolvem inovação e riscos, quebrando os paradigmas com atitude crítica, 

resgatando um conjunto de conhecimentos relacionados a essa forma de agir, criando 

conexões novas para problemas novos posicionando-se como um verdadeiro agente 

transformador que surpreende e emociona. 

Cabe neste ponto destacar os achados de Cerutti e Giraffa (2015) onde as autoras 

discutiram o conceito do que é uma “aula” e uma “sala de aula” nos dias de hoje. Usaremos o 

termo clássico e usual de “sala de aula” para nos referimos ao espaço de interação, presencial 

ou virtual, onde professor e estudantes estabelecem uma comunidade de aprendizagem. A sala 

de aula do professor empreendedor é o espaço, o canteiro no qual se semeia a ideia de que o 

estudante deve ser a autoridade de sua própria vida. Empreendedor é aquele que se apropria 

do direito de aprender e empreender, da ousadia de transformar uma ideia, que vem de uma 

quebra de um paradigma; é aquele que experimenta ação de inovação, ou seja,  

da“ideia+ação+resultado”, que faz, que partilha a ideia, que pensa diferente, que colabora e 

enfrenta desafios. O professor empreendedor possui uma ação, um sonho, uma causa, mas não 

renuncia ao método e a concretização. Empreendedor é o processo“de vir a ser”, é um líder, 

uma pessoa, “prenhe-de-si”. O professor empreendedor está envolvido nesse processo de 

inovação, de tornar-se pessoa do conhecimento. Essa ação acontece quando o objetivo do 

indivíduo é a liberdade e aceita a si mesmo, é quando sua essência se manifesta na sua 



existência e as suas limitações na qual, a experiência torna-se gradualmente um ponto de 

referência interior mais aceito; na qual se pode voltar para obter significações cada vez mais 

adequadas e pode dizer "não sei".  

Esse espaço que propicia e busca considerar a sala de aula um ambiente não apenas 

“físico ou virtual”,e sim, se caracterizar por se constituir-se em um momento político e 

social.Contudo, a característica principal da sala de aula do professor empreendedor está na 

relação que ela estabelece entre os seus frequentadores. É o espaço do desafio que é ativo, de 

experimentação e criação e da colaboração de tecnologias e relacionamentos que compõem o 

processo de inovação; de solução de problemas onde os alunos mergulham em desafios 

complexos, reais e desenvolvem habilidades cognitivas, socioemocionais e éticas. É neste 

espaço e tempo que é produzido o "encontro empreendedor", ou seja, o encontro do "eu" com 

o "outro", aquilo que é conhecido com aquilo que é desconhecido, o individual que produz 

ação coletiva, no qual é oferecida a dúvida e não certezas; lugar em que reúne cérebros, 

ferramentas e ambiente para sugerir explicações e o exercício de abalar as nossas certezas. 

Não se trata de um espaço de tecnologia, mas sim, de mudança de atitude, e esse é o desafio 

desse novo espaço que busca campos teóricos que sintoniza o estudante para lidar com o novo 

laço social da globalização, em suas múltiplas expressões.  

É nesse espaço que, no presente, inventa-se o futuro, uma vez que futuro se constroi 

hoje. Logo, ao explorar a vertente da invenção criativa, que vai além da hierarquia; que se 

tema chance de ser passageiro de uma mudança histórica sem precedentes e obter as possíveis 

contribuições para a prática pedagógica. É nesse sentido que é possível pensar em upgrade, 

pois é o momento da verdade em que emerge o novo, que não tem determinante, que não cabe 

na concepção existente e foge ao controle da crença dominante e racional, um conhecimento 

compreensível e vivenciado feito através de imagens, emoções e intuições que conhecemos 

com todo o nosso ser, não apenas em pensamento e em algorítmos. 

Quando se trata da sala de aula estabelecida pelo professor empreendedor, pensa-se 

inicialmente num espaço que deve necessariamente não ser ocupado, mas construído na 

parceria.  Isso se deve ao fato de que a sala de aula é um espaço passível de sersocialmente 

instituído.A sala de aula é um espaço historicamente conquistado e construído.  Apesar de ser 

um espaço social, o acesso a ela não se encontra plenamente garantido (NOVELLI, 1997, 

p.44). Essa sala de aula em que se encontra o professor empreendedor é o novo espaço em que 

as identidades emocionais são construídas por imagens, ideias de uma cultura do instantâneo, 

onde a força do pensamento diante das possibilidades do ensinar a inventar e experimentar 

são infinitas. É também nesse espaço que a vida virtual, com os recentes desenvolvimentos 



tecnológicos, digitais, móveis e ubíquos apresenta um panorama novo e útilpara recriar e 

redefinir espaços humanos e instituições; articular e acoplar conteúdos de forma 

interdisciplinar e indisciplinar, desde pequenas escolas até as grandiosas universidades.  

Além de explorar as dimensões de um mundo no qual, através das novas tecnologias, o 

tempo é acelerado e o espaço comprimido, torna-se importante e decisiva a ação do professor 

empreendedor para que as mediações e o efeito facilitador neste espaço de aprendizagem, seja 

o calibrador silencioso, aquele que quebra o piloto automático, que está conjuntamente 

inventando o futuro e, como conselheiro, não para ditar os acontecimentos, intervindo na 

realidade mas fazendo sentido e ajudando o estudante a ser responsável pela sua singularidade 

mostrando como observar fronteiras, instituições e princípios, deslocando-se de forma veloz e 

imprevisível, pois a vida presencial é uma vida sem controle diversamente da vida virtual 

mais segura e sempre está sob controle. 

A sala de aula que se aponta deve ser um antídoto para aqueles que pretendem, como 

método incisivo, o mundo vertical, padronizado, de lugares marcados, prontos a se beneficiar 

das soluções prontas e padronizadas que invadiram as escolas modernas; que abrem um fosso 

cada vez maior entre os que têm talento e os que não têm; baseadas na afirmação de que 

existe um certo; e um norte comum a todas as pessoas que tanto divide e produz o declínio do 

espaço verdadeiramente público e construído da sala de aula. Para Prensky (2001p.1): "Os 

alunos da atualidade não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi 

criado”. Esta sala de aula que propõe o caminho da autonomia, da liberdade; que se 

caracteriza pela inovação, pela originalidade e pela indisciplinariedadeeque não quer copiar 

ninguém, masque preza pela possibilidade de renovar padrões estabelecidos, deve produzir 

sentido e não sucesso.  

É nesse espaço em que a forma e a função se aproximam, que o igual e o diferente 

convivem, que conjuntamente o professor e seus alunos participam de revoluções no sentido 

de modificar tradições, hábitos, culturas, significados, entusiasma porque transforma e 

reconstrói a realidade, não é mais o lugar do discurso padrão. É o lugar da compreensão do 

novo laço social no qual o educador encontra novos insights e precisa de atenção para não 

perder o controle e a essência deste aprendizado que é a atitude. É neste ambiente em que 

floresce igualdade que surge a virtude que é a base da amizade.A amizade num sentido 

pedagógico é aquela relação que permite que você se fortaleça a partir do olhar do outro que 

te fortalece. 

O método 



A intenção deste trabalho é contribuir para o estudo das ideias acerca do 

empreendedorismo em Educação caracterizando o posicionamento conceitual e algumas 

práticas que condicionam os rumos do ensino e do fazer docente nesta contemporaneidade. 

Procurou-se seguir um fio condutor  de que o empreendedorismo em Educação não é, visto na 

inteireza de seu significado, apenas um conceito técnico-econômico capaz de elevar os índices 

de renda per capita, de gerar negócios, etc, de liberação da economia da cultura neoliberal, da 

vontade política dos homens de negócios, que lhes permite desvenciliar-se das limitações 

inerentes à escassez de recuros e traçar linhas de ascenção de acordo com seu esforço e sua 

liberdade, mas sim, um conceito mais amplo de emamcipação através de transformações, de 

implicações de sujeitos e as possibilidades e aberturas que ele pode produzir na estrutura de 

ensino e aprendizagem em Educação.Utilizamos o método cartográfico social de acordo com 

(PASSOS, kASTRUP e ESCÓSSIA, 2015,p.10)apoiada em revisao bibliografica e estudo de 

caso, onde se busca  problematizar a questao da emergencia da formaçao/ação empreendedora 

no contetxo escolar para reunir apontamentos e indicações do diálogo estabelecido, que 

serviram de suporte para análises críticas e contribuição ao mundo da ideias. 

Considerações finais 

A partir do fim do século XX e na soleira do século XXI inúmeras teorias 

desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento científico têm-se apoiado direta ou 

indiretamente em pressupostos epistemológicos, teóricos e mesmo empíricos, pertinentes à 

perspectiva do método e da causa do empreendedorismo. A filosofia do espírito 

empreendedor é historicamente uma das mais determinantes fontes do relativismo conceptual 

que dominou a vida intelectual do século XX. No entanto, é muito provável que a área da 

Educação rejeite o relativismo nas formas contemporâneas, como por exemplo a suposição de 

que professores empreendedores, são professores com boas ideias e espírito empreendedor. 

Na moderna história da abordagem científico, principalmente durante o século recém-

passado, na história do empreendedorismo e de evidências empíricas acumuladas desde a 

época de Peter Drucker (1987), em sua obra intitulada Inovação e Espírito empreendedor, a 

noção de empreendedor apresentou diferentes enfoques epistemológicos que, de certa forma 

foram desenvolvidos com o objetivo de acompanhar a complexidade crescente, identificada 

no mundo empírico, através de descobertas científicas, tanto nas chamadas ciências duras 

como nas ciências sociais. 

É possível perceber, dessa maneira que o  empreeendedorismo em Educação vai 

depender cada vez mais, da presença de um formador, de espaços, um docente que contribua 



para acentuar o caráter transformador, e não contraditório das tecnologias, acoplados a 

dimensão da existencialidade e de implicação dos sujeitos. Esse acontecimento que não é 

medido pelo seu resultado e sim, pela abertura que ele produz, que fica presente durante muito 

tempo em nossas vidas é a adaptação que urge nas instituições que se funde às necessidades 

de expansão do país nacional e internacional que nos desloca prograssivamente para um outro 

patamar de desenvolvimento. 

Finalizamos este texto resgatando ideias postuladas em Giraffa (2013) que ainda se 

mantem relevantes. A fim de promover uma verdadeira mudança educacional, devemos criar 

condições para reorganizar e reformular os currículos de formação do professor. As 

universidades têm um papel importante nisso. O desafio é educar a geração jovem para 

trabalhar e para viver em uma sociedade onde nós (professores atuais) não temos ideia de 

como ela será. No entanto, algumas coisas importantes nós já sabemos: precisamos auxiliar os 

jovens a desenvolver habilidades e competências relacionadas a resolução de problemas, 

trabalho cooperativo, proatividade e criatividade. Uma sociedade igualitária deve lutar para 

garantir o acesso à Educação justa para os seus jovens. Os professores devem ser 

reconhecidos como agentes de mudança e receber condições de ser e de agir desta forma. O 

resto é consequência! 
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